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Aula 

Så er vi godt i gang med Aula, det er nyt for os alle, men et godt redskab til at samarbejde i.  

Det er vigtigt at I er kommet på, og har oprettet jeres stamkort, med de tilladelser og telefon nummer 

som vi skal bruge.  

I Aula kan du indtaste dit barns hentetider, fravær eller se billeder sammen med dit barn hjemme. Som 

forælder vælger du selv, hvad du vil notificeres om. 

Aula erstatter ikke den daglige mundtlige kommunikation men giver medarbejdere og forældre en 

let og sikker platform til at samarbejde om barnet og hverdagen, når billeder eller beskeder er bedre. 

Har du brug for mere information eller hjælp? 

Du kan læse mere om Aula på denne side: Link til forældreguide for Aula 

Her ligger også vejledninger på flere sprog: Engelsk, Urdu, Arabisk, Somali og Tyrkisk.  

Har du brug for hjælp til at komme på Aula, kan du ringe til den digitale hotline 70 20 00 00 

Mandag-torsdag 8.00-20.00, fredag 8.00-16.00 og søndag 16.00-20.00 

Velkommen til jer nye 

I Nørrevænget er der kommet mange nye børn og forældre, velkommen til jer, vi glæder os til at have 

mange gode timer sammen, og samarbejde med jer. Med flere børn kommer der også mere personale :)  

I orange hus er der plads til 15 børn på hver stue og der vil være 4 medarbejder.  

Det betyder at vi har ansat: 

Michelle pædagog på Ballonfiskene.  

Xenia pædagog på Tanglopperne. 

Maria Pædagogisk assistent på Søstjernerne. Vi mangler en ny medarbejder fra 1/4 på Søstjernerne, der 

er stillingsopslag i gang.  

I rødt hus har vi ansat Rasmus for Ida indtil 1/ 8  

I Blåt hus har vi ansat Mathilde på krabbestuen, indtil 1/8  

Mange nye, men også mange der har været i Nørrevænget i mange år, så vi har en høj faglighed med en 

god blanding i personalegruppen. Der har et godt samarbejde omkring jeres børns trivsel og udvikling. 

Idræts og bevægelses intuition:  

I januar skulle vi være startet på vores nye uddannelse, hvor alle medarbejder over en periode indtil 

sommerferien skulle uddannes til at blive idræts certifikater ét. Det har Corona desværre gjort at vi må 

udsætte, da VIA ikke må undervise os fysisk, og en del af uddannelsen er lege og bevægelser hvor det 

ikke er muligt at overholde afstandskravet. Vi håber at kunne komme i gang til maj. Ellers bliver det efter 

sommerferien- Det må tiden vise, vi er SÅ klar, når vi kan komme til det. Heldigvis er vores fysiske 

rammer, både inde og ude så gode at vi i hverdagen har stort fokus på bevægelse. 

 

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/


 

Samling 

Har en stor værdi i vores pædagogiske arbejde. Da der er mange nye, så vil jeg igen beskrive hvorfor vi 

syntes at det er så vigtigt at dit barn deltager i samling. 

Det vigtigt at I som forældre aflever jeres barn senest 8.45 så I kan sige farvel, og barnet kan deltage i 

samling. 

Hvorfor er det vigtigt? 

Vi deler børnene i mindre grupper. Fordi det giver os en pædagogisk ramme for at have fokus på at 

barnet udvikler sin sprogforståelse og begreber i forhold til alder. De udviklinger sproget, og leger med 

ordene.  

Alle børn får mulighed for at deltage aktivt, og blive hørt. Børnene deltager aktivt og viser interesse. 

Børnene er lyttende, de øver turtagning. De øver sig i at koncentrere sig. De er en del af et 

børnefællesskab. 

Vi giver informationer om dagens lege, aktiviteter og ture. Hvem skal være sammen med hvem, og hvad 

skal de. Lige som voksne, har børn brug for at vide hvad de skal.  

 

Mange hilsner fra alle i Nørrevænget 

  



                                                          


